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مجموعة طالل أبوغزاله تشارك في يوم
جامعة عمان العربية الوظيفي 2016

في هذا اإلصدار:
مجموعة طالل أبوغزاله تشارك في يوم جامعة
عمان العربية الوظيفي 2016
كيف تعد سيرتك الذاتية ؟
أبوغزاله يرعى حفل تخريج جامعة جرش في
المدرج الروماني بحضور أكثر من  10آالف
شخص

طالل أبوغزاله للتوظيف . . .
قصةالنجاح
للمؤسساتواالفراد

جرش  9 -اب  - 2016شاركت مجموعة طالل
أبوغ زاله في معرض فرص العمل السنوي «يوم
جامعة عمان العربية الوظيفي  ،»2016الذي
نظمته جامعة عمان العربية في مدينة جرش
مؤخ راً.
وتأتي مشاركة المجموعة ضمن است راتيجيتها
في استقطاب الشباب المبدع والكفاءات المتميزة
لتعزيز مستوى الخدمات واالستشا رات المقدمة
لعمال ئها.
وافتتح المعرض االستاذ الدكتور غسان
كنعان  -رئيس جامعة عمان العربية
بمشاركة  25شركة ،حيث استمر ليوم واحد،
جاء من أجل تجسير الفجوة بين التعليم
الجامعي وسوق العمل حيث قدم للشباب
األردني المبدع فرصة حقيقية للتواصل مع
كبرى الشركات المحلية في سوق العمل.
وتعزز مثل هذه المشاركات ت واصل المجموعة مع
الجامعات والمعاهد األكاديمية كما ترفع مستوى
التفاعل مع الشباب األردني.

ويمثل معرض الوظائف فرصة لتعريف الشباب
الجامعي بطبيعة العمل والمها رات والقد رات التي
يتطلبها ،للعمل على تطوير قد راتهم لبناء حياة
مهنية ناجحة ابتداء من م راحلها المبكرة ،والذي
يعد هذا الهدف جزء من رسالة مجموعة طالل
أبوغ زاله التي تسعى إلى نشرها على الدوام.
ويشار إلى أن المعرض شهد إقباال كبي را من
الطلبة من مختلف الجامعات والمعاهد.
وفي «مهرجان فرص التدريب والتوظيف» الذي
نظمه مركز «فرصة للتدريب والتطوير» في
منطقة العبدلي الجديدة شاركت طالل ابوغ زاله
للتوظيف ،في المهرجان بمشاركة وحضور
مجموعة من المؤسسات المتخصصة التي ترعى
وتسهم في إتاحة الفرص لكافة ش رائح المجتمع
كتقديم فرص التعليم بالخارج وفرص الحصول
على دورات تدريبية.

الداخلي والخارجي (مثل التدريب والتأهيل
وتأمين فرص عمل داخل المجموعة والسوق
المحلي وخارج االردن) والتعريف عن باقي
شركات المجموعة من خدماتها وعطائها
ا لدائم.
أما فيما يتعلق بمشاركة الشركة في اليوم
الوظيفي الذي نظمه مركز االميرة بسمة للتنمية
البشرية والذي يعد أحد مؤسسات المجتمع المدني
الفاعل ،فإنها تعمل من خالل هذه المشاركة إلى
االنطالق إلى كافة المدن والقرى في المملكة
بهدف التفاعل مع ابناء المجتمع في المناطق
النائية واالقل حظا.

وتهدف الشركة من خالل وصولها إلى مختلف
مناطق المملكة وخاصة النائية منها من أجل
توفير فرص اإلعداد والتوجيه وفق المؤهالت
العلمية لكافة الشباب في المملكة دون أن
تقتصر في عملها على منطقة دون األخرى،
وتميزت «طالل أبوغزاله للتوظيف بإتاحة بهدف المساعدة بالنهوض باالقتصاد الوطني
فرصة المشاركة بمبادرة «بوابتي الى وإتاحة المجال لكافة ش رائح المجتمع لالنخ راط
العمل» للخريجين الجدد وفرصة التوظيف بسوق العمل.

كيف تعد سيرتك الذاتية ؟
الجزء األول :البيانات الشخصية
و يُكتب فيه اسم المتقدم  -عنوانه  -طرق االتصال به سواء عن طريق هاتف أرضي أو هاتف
نقال أو البريد اإللكتروني.
الجزء الثانى :الهدف الوظيفي
يعتبر الهدف الوظيفي أهم جزء في كتابة السيرة الذاتية ،حيث يهتم أصحاب العمل بهذا الجزء من
السيرة الذاتية أكثر من باقي األج زاء ،فإذا كان الشخص الذي يعد السرة الذاتية مدرك ألهمية هذا
الجزء ،فإنه سيكون األجدر بالحصول على الوظيفة.
الجزء الثالث :الخبرات والتعلم
في هذا الجزء يتم كتابة الخب رات العملية التي تم اكتسابها خالل العمل في الوظائف السابقة ،ثم
يتم كتابة الشهادات الد راسية التي تم تحصيلها ،ومن ثم الدورات التدريبية ،وفي حال كان مع ّد
السيرة الذاتية من حديثي التخرج وليس لديه أي خبرة عملية فيبدأ بكتابة الشهادات الد راسية التي
حصل عليها ،والدورات التدريبية.
في حال كانت هناك خب رات عملية يتم صياغتها كما يلي:
•السطر األول :تاريخ الوظيفة من وإلى.
•السطر الثاني :جهة العمل والدولة التي كان بها العمل.
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•السطر الثالث :طبيعة العمل في الوظيفة ،وحجم الشركة ،وعدد الموظفين.
•السطر ال رابع :اإلنجا زات التي حققتها في الشركة.
الجزء الرابع :مهارات الحاسب اآللي
في هذا الجزء تُ كتب المها رات التي يُجيدها المتقدم في مجال استخدام الحاسب اآللي.
الجزء الخامس :المهارات اللغوية
في هذا الجزء تُ كتب اللغات التي يجيدها المتقدم ،ومستوى اإلجادة.
الجزء السادس :المهارات االجتماعية والتطوعية
يعتبر هذا الجزء من األج زاء المهمة في السيرة الذاتية ،حيث يكشف لصاحب العمل أو المعني
باالختيار من دائرة الموارد البشرية عن شخصية المتقدم للعمل ،حيث يُبين أنه شخصية متعاونة،
يُحب عمل الخير لآلخرين ،لديه االستعداد للتعرف على أناس آخرين ،ولديه الشعور بالمسؤولية
تجاه اآلخرين ،كما يحب العمل الجماعي.

أبوغزاله يرعى حفل تخريج جامعة جرش في المدرج الروماني بحضور أكثر من  10آالف
شخص

جرش  -رعى سعادة الدكتور طالل أبوغ زاله حفل تخريج الفوج العشرين لجامعة جرش ،في المدرج
الروماني في مدينة جرش األثرية ،بحضور أكثر من  10آالف فرد فاض بهم المدرج مما اضطر إلى
أكثر من ألفين منهم لمتابعة الحفل من خارج المدرج.
وتم تنظيم الحفل بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الرزاق بني هاني ،ورئيس مجلس أمناء الجامعة،
وأعضاء مجلس األمناء ورئيس هيئة المديرين ،والعمداء ،وأعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية ،وذوي
الخريجين.
www.tagirecruitment.com

3

ووجه الدكتور أبوغ زاله خطابه للطلبة الخريجين وقال «اليوم هو نقطة فاصلة لحياتكم بانتقالكم إلى
مرحلة جديدة والتي تختلف اختالفا كليا عن مرحلة التعليم ،حيث كنتم تدرسون وتتقدموا لالمتحانات
وتنجحون ،أما بعد اليوم فإنكم ستمرون بتجربة االمتحان يوميا ومنها تتعلمون الدروس ،وتحققون
النجاح».
ودعا الطلبة إلى ان يتذكروا دائما أن المعرفة جزيرة صغيرة في محيط الجهل ،وكلما ازدادت المعرفة
اتسعت شواطئها وامتدادها في محيط الجهل مما يجعل أهل المعرفة يدركون أنه كلما زاد علمهم زادت
معرفتهم بأن هنالك علوما أكثر ومعرفة أكبر مازالت بانتظار اكتشافها.
وأكد للطلبة أن النجاح في الحياة العملية لن يكون إال من خالل رسالة ،يسعى الفرد لتحقيقها ،والتي
يجب أن تكون بأن نخدم هذا البلد كل في مجال اختصاصه في ظل جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن
الحسين.
وبين أن من يريد النجاح ال ينتظر الفرصة بل هو يصنع الفرصة لنفسه ،مشي را إلى أن هذا الوطن
الذي ينعم باألمن واألمان يقدم أفضل الفرص غير المتوفرة الكثير من الدول ،موجها التهنئة لكافة
الطلبة وذويهم.
من جانبه وجه عميد شؤون الطلبة الدكتور عبدالمهدي الضمور التهنئة والتبريك للخريجين البالغ
عددهم  500خريج ،معب را عن الفخر واالعت زاز ب راعي الحفل الدكتور أبوغ زاله ،مشي را إلى أنه من
األشخاص الذين لهم بصمات واضحة في مختلف مجاالت االقتصاد والمحاسبة والمجاالت المعرفية
والقانونية ،والملكية الفكرية ،يقدم خدماته في كافة بقاع العالم من خالل مجموعته العالمية ،ليستحق
لقب «قائد المحاسبة العربية» بكل جدارة.
وأشار إلى أن إدارة جامعة جرش تسعى دوما إلى بذل كل ما تستطيع في سبيل رفعة شأن الجامعة في
شتى المجاالت وتعمل على تطوير جودة التعليم فيها إلى أعلى المستويات.
وعن الطلبة الخريجين وجه الطالب عبيدة المومني كل الشكر للجامعة على جهدها المتواصل من
أجل تسليح الشباب بسالح العلم والمعرفة ،والسعي المتواصل من أجل توفير أفضل وسائل التعليم،
وأبرزها من خالل ش راكاتها مع مختلف الجهات المتميزة.
وسلم راعي الحفل كافة الطلبة الخريجين شهاداتهم كما كرّم الطلبة المتفوقين من أوائل الكليات
واألقسام ،وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع التذكارية ما بين الجامعة وراعي الحفل.

للتواصل:
مجموعة طالل أبوغزاله
أبوغزاله للتوظيف المهني وتطوير الموارد البشرية
تلفون+ 962 6 5 100 900 :
فاكس+962 6 5 100 901 :
البريد االلكترونيtagirecruitment.com :
الموقع االلكترونيwww.tagirecruitment.com :
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